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Deze aangifte moet behoorlijk ingevuld, gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend bij de 
Belasting Dienst van het Gemeentebestuur van Koekelberg toekomen binnen de 30 dagen na 

toezending van onderhavig formulier 

 
Benaming van de belastingplichtige: 

 

Rechtsvorm (NV, BVBA,…) 
……………………………………………………… 

Ondernemingsnummer : 
……………………………………………………… 

Adres : 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Postnummer + Gemeente :  
……………………………………………………… 

Contactpersoon + Telefoonnummer : 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
 

 Aangifte Tijdelijke Publicitaire Inrichtingen  
Belangrijke nota’s :  

− Indien u als belastingplichtige meer dan één tijdelijke publicitaire inrichting heeft op het 
grondgebied van de Gemeente Koekelberg dan dient men gebruik te maken van de 
bijgevoegde samenvattende bijlage of gelijkaardig model. 

− Voor de interpretatie van de gevraagde informatie verwijzen wij naar het belastingsreglement 
op reclame-inrichtingen van 19/12/2013 

Eventueel eigen referentienummer op de tijdelijke publicitaire 
inrichting : 

 

Adres/inplanting van de tijdelijke publicitaire inrichting:  
 

 

Periode (begin- en einddatum) :  

Werf : zie artikels  
(*) schrappen wat niet past JA/NEE (*) 

De publicitaire werfinrichting heeft betrekking op de bouwheren, 
de natuurlijke of rechtspersonen die deelnemen aan de 
realisatie van werken of op de eigenaar van het goed.  
(*) schrappen wat niet past 

JA/NEE (*) 

Zichtbare hoogte in cm  : 
 

 

Zichtbare breedte in cm : 
 

 

Enkelzijdig/Dubbelzijdig  : 
 

 

Aantal opeenvolgende boodschappen  
+ gebruikte techniek (trivision, afrol, enz…) 
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Eventueel referentie naar geldige stedenbouwkundige 
vergunning (dubbel vergunning toevoegen aan aangifte) : 

 

Publicitaire inrichting uitsluitend bestemd voor publiciteit met 
culturele, sociale, sportieve en vergelijkbare publiciteit en met 
een maximum van 1/7de aan zichtbare publiciteit van 
commerciële aard. 

 

Eventueel gevraagde vrijstelling + bewijsvoering : 
 

 

Eventueel andere nuttige informatie : 
 

 

 
 

 
Bijlage(n) (*) : …………………… De vermeldingen van deze aangifte worden juist en echt verklaard. 

 
 Te ………………………….., ……………….……………… (datum) 
 
 Namens de rechtspersoon (**) 
 
 
 
 
 
 (handtekening, gevolgd door naam, voornaam 
  en hoedanigheid) 
__________________ 
(*)  Diverse bescheiden, samenvattende opgaven en inlichtingen (afschriften eensluidend met het 

oorspronkelijke stuk verklaren; de andere stukken waarmerken, dagtekenen en ondertekenen). 
(**) De aangifte moet worden ondertekend door een persoon die wettelijk bevoegd is om de vennootschap te 
 verbinden, of door de lasthebber van de rechtspersoon. 

 
Opmerking :  
Op vraag kan men de elektronische versie verkrijgen van de aangifte en samenvattende opgave. 
 


